Americanii pledează, la Alba Iulia, pentru un sistem global al caselor de ajutor reciproc
În cursul zilei de ieri, în municipiul Alba
Iulia, a avut loc o întâlnire a uniunilor de
credit din judeţ afiliate Federaţiei Caselor de
Ajutor Reciproc din România (FEDACR),
membră a Consiliului Mondial al Uniunilor
de Credit (WOCCU). Organizatorul
evenimentului a fost Casa de Ajutor Reciproc
Credit Teiuş, scopul urmărit fiind acela de
promovare a FEDCAR şi a CAR-urilor
membre, găsirea de răspunsuri la anumite
probleme, identificarea de mijloace financiare
pentru asigurarea de servicii de înaltă calitate
şi a produselor ce pot fi oferite membrilor,
stabilirea unui parteneriat cu o Ligă a
Uniunilor de Credit din Statele Unite ale
Americii etc. Au fost prezenţi alături de
Mircea Olariu şi Cristian Florin Bota,
respectiv preşedintele şi directorul executiv al
Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuş şi
Brian Branch, vicepreşedinte executiv al
WOCCU, John Radebaugh, preşedinte al
Ligii Uniunilor de Credit din Carolina de
Nord şi Florin Simion, director executiv al
FEDCAR, precum şi membri şi reprezentanţi
ai uniunilor de credit din ţară şi ai
sucursalelor din Teiuş, Abrud, Cugir,
Câmpeni, Blaj, Arieşeni. WOCCU pledează
în favoarea

sistemului global al caselor de ajutor reciproc
în faţa organizaţiilor internaţionale. Cei doi
delegaţi din SUA au declarat la unison că
oamenii trebuie să aibă încredere în
instituţiile la care îşi depun economiile sau de
unde se împrumută, şi casele de ajutor
reciproc credit sunt astfel de instituţii. Actul
economico-financiar al uniunilor de credit
este monitorizat la nivel mondial, acest lucru
fiind un garant al seriozităţii şi al încrederii.
Comparativ cu băncile care cer tot soiul de
acte, la casele de ajutor reciproc acest lucru
nu se întâmplă. Mai mult, dobânda este mult
mai mică, iar împrumuturile sunt mult mai
"prietenoase", un lucru bun mai ales pe timp
de criză. La nivelul judeţului Alba s-a simţit
în ultima perioadă o creştere a numărului de
membri, cu siguranţă situaţia economică fiind
una din cauzele care îi determină pe oameni
să se îndrepte spre aceste case de ajutor
reciproc. În medie, sumele pe care membrii le
împrumută se învârt în jurul sumei de 1000 de
euro. Aşadar dacă aveţi nevoie de bani mai
puţini pentru a ieşi dintr-o perioadă critică,
uniunile de credit sunt una dintre soluţiile
pentru care puteţi opta. (L.I.)
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